
 USNESENÍ 
 
 z 40. schůze Rady města Olomouce, konané dne  6.6.2000 
 
 
1 IDOS - projekt Integrace dopravy na střední Moravě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy finanční spoluúčast státní správy na 
tomto projektu a výsledek předložit RMO 
T: 29.8.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
2 IDOS - Přirážky k jízdnému, Dodatek č. 1 k Tarifu IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
jednotné výše přirážek k jízdnému dle varianty A) důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
Dodatek č. 1 k Tarifu IDOS dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
3 IDOS - Smlouva s Policií ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Smlouvu o poskytování přepravy příslušníků Policie ČR v rámci systému IDOS dle varianty  B) 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat Smlouvu o poskytování přepravy příslušníků Policie ČR v rámci systému IDOS 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 



 

  2 

4. ukládá  
informovat dopravce o uzavřené smlouvě 
T: 20.6.2000 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
4 MIS - priority 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr priorit MIS dle upravené důvodové zprávy body 1 až 3 
 
3. ukládá  
předložit podrobnější rozpis priority č. 1 důvodové zprávy vč. finančních nákladů a  termínů 
realizace    
T: 20.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. schvaluje  
rozšíření personálního obsazení odd. MIS o dvě místa k datu 1.7.2000 
T:  8.8.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
5. ukládá  
uplatnit náklady na budování městského informačního systému v rozpočtu ÚMO na rok 2001 
T: 19.12.2000 
O: ved. odd. MIS  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 MIS - Metropolitní síť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr podpory metropolitní sítě z pozice  strategického zákazníka 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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6 Integrovaný záchranný systém 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
7 MIS - Prezentace Města Olomouce na Internetu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit realizaci dle postupu navrženém v důvodové zprávě 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Czmero a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 6.6.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
9 Majetkoprávní záležitosti + dodatky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/35 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 1,98 m2  pro pana "Alekber Iljasov, Riegrova č.p. 8  772 00  Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 2)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 1409/1 ostatní komunikace, v k.ú 
Týneček o  výměře 17,5 m2  pro paní Lenku Hanusovou, Bohuslava Martinů 101/10, Týneček,  
773 00 Olomouc  dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/30 v k.ú. Olomouc - město, o 
výměře  30,5 m2 v ul. Zámečnická, panu Ervínovi Schleserovi  Vojanova 12 ,779 00 Olomouc r. č. 
400309/445, IČO :12 10 28 22 dle důvodové zprávy bod I. 4)  
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4. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/13 v k.ú. Olomouc - město, o 
výměře  18,45 m2   v ul. Blažejské náměstí, Radiu Haná s.r.o. Nám. Osvobození 27 ,783 35  
Horka nad Moravou ,IČO :476 81 837 za podmínky dle doplněné důvodové zprávy bod I. 5)   
   
5. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 270 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú.  
Lazce Doc. MUDr. Haně Podstatové, Drsc. Dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
6. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové 
Sady paní Monice Strejčkové  dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
7. úplatný pronájem budovy č. p. 183 (Školní č. 6)  s pozemkem parc. č. 604 st. pl. o výměře 132 
m2 v k.ú. Olomouc - Město dle důvodové zprávy bod II. 1)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. (1058) o výměře 23714 m2 v k. ú. Slavonín 
předem určenému zájemci  ZD Slavonín dle důvodové zprávy bod II. 2)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu a budoucího odprodeje ideál. 1/6 části pozemku parc. č. 
207/14   orná půda o výměře 160 m2 v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci paní MUDr. 
Zdence Mařasové dle důvodové zprávy bod II. 3)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu NP Přichystalova č. 70 - 26, 44 m2 předem určenému zájemci 
Charitě Olomouc dle důvodové zprávy bod II. 4)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 570, st. plocha, k. ú. Olomouc - město 
o výměře 65 m2 - dvorní trakt Žerotínovo nám. 3 předem určenému zájemci společnosti BAKY NOVA  
s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. 5)   
 
12. úplatný pronájem části střechy domu Kaštanova č. 16 předem určenému zájemci společnosti 
EuroTel Praha, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. 6)  
 
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 31/19 ost. pl. o výměře 115 m2 v k.ú. Řepčín ve 
vlastnictví paní Evy Fazekašové bez doplatku nájemného dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
   
14. změnu subjektu na straně nájemce  pozemku parc. č. 2028 st. pl. o výměře 352 m2  v k.ú. 
Nová Ulice z Ing. Radka Menšíka  na firmu MERA - CZECH a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 4) 
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Řepčín panu 
Miroslavu Bartoňkovi dle důvodové zprávy bod III. A) 5)   
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 616/2 ost. pl. o výměře 200 m2 v k.ú. Chválkovice  
panu Jiřímu Somsi dle důvodové zprávy bod III. A) 10)  
 
17. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1205/11 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Nová Ulice paní  
Jaroslavě Korbašové dle důvodové zprávy bod III. A) 11)  
 
18. úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. (287) v k.ú. Hodolany  obsahujícího 
právo uložení přípojky horkovodu ve prospěch MS Tepláren, a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 
12)  
   
19. úplatný pronájem NP Dolní nám.č. 38 - I. patro - 34, 28 m2 Občanskému sdružení Pinocchio dle 
důvodové zprávy bod III. B) 1)  
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20. výběr nájemce NP Neředínská č. 65 - garáž - 18 m2  obálkovou metodou na výši nájemného 
mezi panem Petrem Krejčím a Ing. Hanou Zvoníčkovou , když minimální nájemné je stanoveno ve 
výši 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod III. B) 3)  
 
21. snížení nájemného o 25 % do doby kolaudace opravy fasády a výměny oken v objektu v NP 
Dolní nám. č. 38 - Hanácká restaurace  dle důvodové zprávy bod III. B) 7)  
 
22. úplatný pronájem pozemku parc. č. 710/3 ost. pl. o výměře 5 336 m2 v k.ú. Hodolany  
společnosti Jacobo Europe s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. firmy KAHAN spol. s r. o. o úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 12/1 v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře  9,025 m2 dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. pana Pavla Pospíšila o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 2 m2 v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. A) 7)  
 
3. pana Lubomíra Petrželi o převedení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. 
o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice na společnost NEMO COMPANY s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
III. A) 9)  
 
4. Ing. Petra Kočíře o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 132/21 ost. pl. o výměře 840 m2 v 
k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. A) 14)  
 
5. paní Marty Tóthové  o pronájem části pozemku parc. č. 116/60 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
3. bere na v ědomí  
1. výsledek obálkového způsobu výběru nájemce na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 
m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III.A)1)  
 
2. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi společností  Prodej tisku Morava, a. s.  a  společností 
Maloobchodní prodej tisku, s. r . o. dle důvodové zprávy bod III. A) 8)   
 
4. souhlasí  
1. s umístěním horkovodní objektové předávací stanice pro společnost OLTERM &  TD Olomouc, a. s. 
v objektech VS U Kovárny B, VS Dělnická D, dům tř. Míru 77, 79, ZŠ Fr. Stupky, Stupkova 16, MŠ 
Dělnická, Dělnická 17b dle důvodové zprávy bod III. A) 3)  
 
2. se zbudováním oplocení na části pozemku parc. č. 676, st. plocha, k.ú. Hodolany o výměře 18 
m2 za podmínky SDF MO dle doplněné důvodové zprávy bod III. A) 13)  
 
3. se stavbou parkoviště na pozemku parc. č. 841/11 o výměře 336 m2 a  části parc. č.  841/2 o 
výměře 76 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany pro TSO, a. s. jako stavebníka dle důvodové zprávy bod 
III. A) 16)   
 
4. se změnou účelu nájmu v NP Dolní nám. č. 38 - 28, 47 m2 z ateliéru na galerii s tím, že 
nájemné zůstane nezměněno dle důvodové zprávy bod  III. B) 2)  
 
5. s plynofikací býv. KD Nový Svět - J. Sudy č. 16  s tím, že úpravy provede nájemce a budoucí 
kupující vlastním nákladem dle důvodové zprávy bod III. B) 4)  
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6. s odkladem plateb nájemného, a to od vydání stavebního povolení po dobu 3 měsíců, tj. trvání 
rekonstrukce býv. trafostanice na kuchyň pro Galerii Caesar s tím, že doplatek nájemného za dobu 
rekonstrukce bude uhrazen nejpozději do 2 měsíců po kolaudaci stavby dle důvodové zprávy bod 
III. B) 6)  
 
7. s realizací stavebních úprav (zhotovení a instalace nového zábradlí) a odpočtem vložených 
investic ve výši 34 650,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod III. B) 8)  
 
8. s úhradou dluhu na nájemném za pronájem NP Blažejské nám. č. 10 do 30. 6. 2000. V případě, 
že dluh nebude uhrazen,  podá SDF MO  dne 1. 7. 2000 žalobu na vyklizení NP Blažejské nám. č. 
10 dle důvodové zprávy bod III. B) 9)   
 
9. s uzavřením smlouvy o výpůjčce na NP tř. Svobody č. 43 s TSMO, a.s.  do doby vkladu do a.s. 
dle dodatku důvodové zprávy  bod V. 7) 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. změnu subjektu budoucího kupujícího   pozemku parc. č. 2028 st. pl. o výměře 352 m2  v k.ú. Nová 
Ulice z Ing. Radka Menšíka  na firmu MERA – CZECH a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 4)  
 
2. odprodej pozemku parc. č. 116/60 ost. pl. o výměře 49 m2  v k.ú. Olomouc - město Ing. 
Jaroslavu Moťkovi dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 72/1 st. pl. o výměře 10 m2 
ve vlastnictví paní Blanky Kantorové za část pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. o výměře 10 m2 ve 
vlastnictví Města Olomouce s paní Blankou Kantorovou a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
na část pozemku parc. č. 72/1 st. pl. o výměře 20 m2 s paní Blankou Kantorovou při kupní ceně ve 
výši 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
4. odprodej části pozemku  parc. č. 417/2 zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Nové Sady společnosti   
TRNY s. r. o. za kupní cenu ve výši  39. 100,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 678/21 o výměře 60,69 m2 a 
část pozemku parc. č. 678/4 o výměře 45,15 m2, vše orná půda s Janem a Ivetou Dolejšovými při 
kupní ceně ve výši 484,- Kč/m2 a část pozemku parc. č. 678/5 orná půda o výměře 52 m2, vše v k.ú. 
Holice s panem Ing. Zemánkem při kupní ceně ve výši  484,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 7)   
 
6. směnu části pozemku parc. č. 29 st. pl. o výměře 177 m2 ve vlastnictví paní Ludmily Dvořákové a 
části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 136 m2  ve vlastnictví paní Ludmily Dvořákové a Petry 
Bušinové  za část pozemku parc. č. 82 zahrada o výměře 185 m2 a část pozemku parc. č. 83 zahrada 
o výměře 192 m2 ve vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú. Povel bez doplatku cenového rozdílu dle 
důvodové zprávy bod IV. 8)    
 
7. předkupní právo na část pozemku parc. č. 29 st. pl. a 81 zahrada v k.ú. Povel paní Ludmile 
Dvořákové a Petře Bušinové dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
8. směnu části pozemku parc. č. 86 zahrada o výměře 84 m2, části pozemku parc. č. 32 st. pl. o 
výměře 47 m2, části parc. č. 88/2 zahrada o výměře 50 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Jiřiny 
Sittových  za pozemek parc. č. 88/21 zahrada o výměře 54 m2, pozemek parc. č. 88/17 zahrada o 
výměře 41 m2,  pozemek parc. č. 560 ost. pl. o výměře 103 m2, část pozemku parc. č. 85 zahrada o 
výměře 98 m2 ve vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú. Povel bez doplatku cenového rozdílu dle 
důvodové zprávy bod IV. 9)  
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9. odprodej pozemku parc. č. 1296/2 st. pl. o výměře 20 m2 a části parc. č. 1296/1 ost. pl. o   
výměře 103 m2, vše v k.ú. Slavonín manželům Ing. Alešovi a Ing. Heleně Kilianovým za kupní 
cenu dle znaleckého posudku dle důvodové zprávy bod V. 2)  
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 710/3 ost. pl. o výměře 5336 
m2 v k.ú. Hodolany  se společností Jacobo Europe s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
11 záměr vkladu NP tř. Svobody č. 43 do  a.s. Technické služby města Olomouce dle dodatku 
důvodové zprávy  bod V. 7) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti MS Teplárny, a. s. Ostrava o odprodej části pozemku parc. č. 939 ost. pl. o 
výměře 140 m2 v k.ú.  Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
2. žádosti pana Jiřího Koďouska o odprodej části pozemku parc. č. 780/1 ost. pl. o výměře 10 m2 
v k.ú. Chomoutov dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
3. žádosti pana Jiřího Koďouska o odprodej části pozemku parc. č. 780/1 ost. pl. o výměře 110 
m2 v k.ú. Chomoutov dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
4. žádosti paní Marty Tóthové o odprodej části pozemku parc. č. 116/60 ost. pl. o výměře 10 m2 v 
k.ú. Olomouc - město a manželů Imricha a Ing. Ivany Kulčárových o odprodej části pozemku parc. 
č. 116/60 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
5. žádosti společnosti AMH, a.s. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. 
seznamu 3a, bod 35 ve věci doplatku cenového rozdílu směny pozemků parc.č. 431/2  ost.pl. o 
výměře 90 m2 ve vlastnictví společnosti AMH, a.s. za pozemek parc.č. 476 ost. pl. o výměře 229 m2 
ve vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod V. 1)  
 
6. žádosti manželů Matějových o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. seznamu 
3a, bod 72 ve věci nevyhovění žádosti manželů Matějových o odprodej části pozemku parc. č. 599/1 
ost. pl. o výměře 40 m 2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod V. 5)  
 
7. žádosti manželů Miroslava a Jany Švihálkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, 
čís. spis. seznamu 3, bod 70 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku 
parc. č. 324/5 ost. pl. o výměře 9 m2 v k.ú. Hejčín při kupní ceně ve výši 560,- Kč/m2  dle 
důvodové zprávy bod V. 6)  
 
8. žádosti manželů Miroslava a Jany Švihálkových o výkup pozemku parc. č. 324/5 ost. pl. o 
výměře 323 m2 v k.ú. Hejčín do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod V. 6)    
 
7. ukládá  
zveřejnit úplatný pronájem části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice 
dle důvodové zprávy bod III. A) 9) 
T: 20.6.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
8. ukládá  
informovat nájemce NP Opletalova č. 1 o stanovisku k tzv. povolení svěření provozu galerie třetí 
osobě (dle vyjádření MPO) dle důvodové zprávy bod III. B) 5) 
T: 20.6.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
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9. ukládá  
jednat s Českými dráhami o předmětném pozemku formou výpůjčky či symbolického nájemného s 
výhledem nabytí do majetku města dle upraveného bodu III. A 15) 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
10. revokuje  
1. usnesení rady města ze dne 14. 12. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod III. 3 ve věci    řešení 
odprodeje pozemku parc. č.  1296/2 st.pl. o výměře 20 m2 a části parc.č. 1296/1 ost. pl. o   
výměře 103 m2, vše v k.ú. Slavonín manželům Ing. Alešovi a Ing. Heleně Kilianovým až po  
odstranění černé stavby dle důvodové zprávy bod V. 2)  
 
2. usnesení rady města ze dne 9. 5. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod IV. 5 ve věci odprodeje NP tř. 
Svobody č. 43 dle dodatku důvodové zprávy  bod V. 7) 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 12. 1999 čís. spis. seznamu 3a bod 30 
ve věci  výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 800/2 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. 
Nová Ulice panu Bedřichu Snášelovi  a schválit novou kupní cenu ve výši 9 621,- Kč dle důvodové 
zprávy bod V. 4)  
 
2. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. seznamu 3a, bod 55 ve věci výše kupní ceny 
za odprodej části pozemku parc. č. 105/60 ost.pl. o výměře 136 m2 v k.ú. Lazce panu Oldřichu 
Šmoldasovi a schválit novou kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod V. 3)  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 ZOO Olomouc - prodej 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prodej dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Majetkoprávní záležitosti - Olomouc - přednádraží, pozemky ČD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s nabytím částí pozemku p.č. 804/3 dle důvodové zprávy do vlastnictví Města Olomouce 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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12 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
a) záměr města zveřejnit prodeje nemovitosti  s pozemkem parc. č. 1379 předem  určenému zájemci 
paní Jiřině Tomešové dle důvodové zprávy bod 1  
 
b) pozastavení podpisu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 450/2 st. pl. o výměře  243 m2v k.ú. 
Olomouc - město, a to do odsouhlasení zřízení práva průchodu a  průjezdu spoluvlastníky 
nemovitosti dle důvodové zprávy bod 2  
 
c) uzavření kupních smluv s oprávněnými nájemníky domu Slovenská 3 a  Schweitzerova 81 dle 
důvodové zprávy bod 8 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
a) část svého usnesení ze dne 18. 12. 1997 a schválit nové kupní ceny bytových  jednotek domu 
Fibichova č. 12 dle důvodové zprávy bod 3  
 
b) část svého usnesení ze dne 16. 12. 1999 a schválit nové kupní ceny bytových  jednotek domu  
Slovenská č. 4 dle důvodové zprávy bod 5  
 
c) část svého usnesení ze dne 30. 9. 1999 a schválit prodej domu Tyršova 13  s pozemkem   parc. 
č. 285 st. pl. o výměře 370 m2 v k.ú. Hodolany podle nových  spoluvlastnických  podílů dle 
důvodové zprávy bod 6 
 
3. ukládá  
nabídnout spoluvlastníkům nemovitostí k odprodeji   pozemky - zastavěné plochy  prodaných domů 
dle důvodové zprávy bod  7 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a)  prodej dvorního traktu domu  Slovenská 4 panu  MUDr. Mgr.  Ivanu Langerovi  za kupní cenu ve 
výši 417 410,-Kč dle důvodové zprávy bod 4  
 
b) nové kupující bytové jednotky  v domě Před lipami 1 dle důvodové zprávy 9  
  
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
13 Prodej domů - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uzavření kupních smluv s oprávněnými nájemníky domů dle důvodové zprávy bod  1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. nové kupující bytových jednotek dle důvodové zprávy bod 2  
2. splacení II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4  
3. schválit prodej pozemků parc. č. 645 zahrada o vým. 116 m2 v k.ú. Nové Sady dle dův. zprávy 
bod 7  
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3. vyhovuje žádosti  
1.  pí.Jedličkové Emílie a schvaluje úhradu poloviny daně  dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. ukládá  
1. nabídnout spoluvlastníkům nemovitostí k odprodeji pozemky - zastavěné plochy prodaných 
domů dle důvodové zprávy bod 6 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 16.12.1999 a schválit snížení kupní ceny dle dův. zprávy bod 5 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
14 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit nejbližší jednání Zastupitelstva města Olomouce se schválenými rozpočtovými 
změnami roku 2000  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. revokuje  
usnesení RMO ze dne 16.11.1999, bod 17, část 2 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Rozpočtové změny roku 2000 - žádost o zařazení do soupisu nekrytých 
 požadavků na rozpočet 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky 97 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 Okresní knihovna - nákup knih 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
17 Olomoucká kina 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
žádost organizace Olomoucká kina s.r.o. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit materiál doplněný dle diskuse v RMO ke schválení ZMO dne 15.6.2000 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
18 Územní středisko záchranné služby v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí částky ve výši  39 tis. Kč Kč na přístroj RTG - MINIDENT 55Z z rezervy položky 
"příspěvky na zdravotnické programy" 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
19 CD "Olomoucké varhany" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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20 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků na 
 rozpočet města (sociálně zdravotní odbor) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet 
města 
 
3. schvaluje  
krytí požadavku dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
4. ukládá  
napsat dopis Parlamentnímu výboru pro sociální politiku o projednání uvedené zprávy v RMO 
T: 20.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
21 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků na 
 rozpočet města (oprava rozhlasu v Chomoutově) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
22 Zařazení do seznamu nekrytých požadavků - zakoupení nové kopírky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje  
krytí rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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23 Rozpočtové změny roku 2000 - žádost o zařazení do soupisu nekrytých 
 požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou právu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje  
vykrytí částky dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 (odbor dopravy) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku odboru dopravy  do soupisu nekrytých požadavků dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
vykrytí požadavku odboru dopravy dle upravené důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
25 Fond hospodářského rozvoje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zásadami Fondu hospodářského rozvoje dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
po projednání v Komisi hospodářského rozvoje předložit návrh vyhlášky 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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26 Průmyslová zóna Keplerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr investora dle důvodové zprávy na I. a II. etapu výstavby 
 
3. souhlasí  
se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 319/6 ost. pl. k.ú. Holice o výměře cca  
15 500 m2 předem určenému zájemci  
 
4. souhlasí  
s návrhem ceny prodeje pozemků ve výši navržené investorem 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
27 Záměr výrobního investora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně doplňků 
 
2. deklaruje,  
že bude hledat další možnosti pro navýšení prostředků na výkup pozemků pro zahraničního 
investora 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
záměr a podmínky zahraničního investora projednat na ZMO dne 15.6.2000 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Organizační záležitosti  -  Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města 
 Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravenou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek Města Olomouce 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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29 Nebytové prostory Tererovo nám. 3 a 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s realizací I. etapy záměru v roce 2000 
 
3. zařazuje  
částku 830.000,- Kč potřebnou k financování I. etapy záměru do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. ukládá  
dopracovat II. a III. etapu záměru a předložit RMO 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. ochrany  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
30 Prezentační materiál - rozvojové lokality 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat novelizovanou verzi prezentačního  materiálu v redakční radě Radničních listů 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
31 Platforma Olomouc - Veenendaal - rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
32 Červenohorské sedlo - záměr vzniku a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu  
vytvořit pracovní skupinu na posouzení záměru vstupu města Olomouce do CS Tunel, a.s. 
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3. ukládá  
předložit materiál na jednání ZMO dne 15.6.2000 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
33 Program prevence kriminality pro rok 2000 - výsledky dotačního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
výsledky dotačního řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Komplexního 
součinnostního programu prevence kriminality "Naše město" pro rok 2000 
 
3. schvaluje  
upravený finanční podíl města na realizaci dílčích projektů Komplexního součinnostního programu 
prevence kriminality "Naše město" pro rok 2000 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města s realizátory dílčích 
projektů programu prevence kriminality "Naše město" pro rok 2000 
T: 20.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu s realizátory dílčích 
projektů programu prevence kriminality "Naše město" pro rok 2000 ihned po obdržení dotace 
T: 10.10.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
34 Valná hromada VHS, a.s. - delegování zástupce města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje  
jako zástupce města na valné hromadě akciové společnosti VHS, a.s., konané dne 16.6. ve 13.00 
hod. v prostorách VHS, a.s. Mgr. Irenu Kubešovou, členku rady města 
 
3. ukládá  
připravit podkladový materiál pro jednání valné hromady VHS, a.s., konané dne 16.6. a předat je 
Mgr. Kubešové dne 14.6.2000 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
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4. ukládá  
zpracovat v termínu do 14.6.2000 pověřovací listinu k zastupování města Olomouce na valné 
hromadě VHS, a.s., pro zástupce města dle bodu 2 usnesení 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
35 Pojmenování ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
název ulice dle varianty b) "Na Suchých loukách" důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
36 Plynofikace - rozšíření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
požadavky na rozšíření plynovodních řadů dle bodu  A.  důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
plynofikaci objektů MO dle bodu B. důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
zajistit realizaci přijatého usnesení 
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. investic  
 
5. ukládá  
navrhnout rozpočtovou změnu na zajištění finančního krytí akcí dle bodu A. II., III. a  
bodu B. II., III., IV. 
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
37 Změna ve složení dopravní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. odvolává  
pana Zbyňka Menšíka z dopravní komise RMO 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
38 Územní plán sídelního útvaru Olomouc (ÚPnSÚ). Zpoplatnění pořizování 
 změn ÚPnSÚ dle § 19 staveb. zákona č. 50/76 Sb. (ve znění doplňujících 
 předpisů) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
uplatňovat ustanovení §19 stavebního zákona o úhradě nákladů na pořízení změn ÚPnSÚ 
dle důvodové zprávy  
T: průběžně 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. ukládá  
zajistit způsob plateb za úhradu nákladů na pořízení změn ÚPnSÚ dle důvodové zprávy 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
39 Přehled o poskytnutých bytech státním orgánům a jiným institucím 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
40 Různé - žádost FN Olomouc o přidělení bytů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s přidělením 2 bytů (velikosti 3+1) pro potřeby FN Olomouc 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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41 Různé - Cestovní zpráva (Owensboro) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
cestovní zprávu z návštěvy partnerského města Owensboro 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
42 Různé - schválení účasti na konferenci RACIO 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
účast člena ZMO Mgr. Martina Pátka na konferenci RACIO 2000 v Plzni 
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


